HALOWE ZAWODY REGIONALNE
W SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

VI eliminacja JumpOFF
Przebierana Sztafeta Amatorów

07-08 stycznia 2017
1.

Organizator:

Hipodrom Sopot sp. z o.o., Sopocki KJ

2.

Godzina rozpoczęcia:

08:00 (może ulec zmianie)

3.

Miejsce zawodów:

HALA POMARAŃCZOWA Hipodrom , Sopot ul. Polna 1.

4.

Warunki techniczne:

parkur - (83x38) kwarc, rozprężalnia - (48x25) kwarc.

5.

Zabezpieczenie medyczne na miejscu.

6.

Osoby oficjalne
Sędzia Główny:

Agata Jarzycka

Sędzia WZJ:

Małgorzata Chajęcka

Członkowie:

Joanna Matyjek

Komisarz:

Lech Chrystowski

Gospodarz Toru:

Arkadiusz Weckwert

Lekarz weterynarii:

Grzegorz Chajęcki

Kowal zawodów:

Adam Czerwiński (690 967 267)

Szef Stajni

Krzysztof Rafalak ( 795 674 689)

7.

Otwarcie Księgowości:

od 09 do godziny po zakończeniu konkursów

8.

Konkursy rozgrywane zgodnie z przepisami PZJ.

9.

Zgłoszenia: kluby, sekcje i zawodnicy zarejestrowani w WZJ, PZJ. Wymagane dokumenty:
Zgodnie z przepisami PZJ.

10. Zgłoszenia: do środy poprzedzającej zawody lub do wyczerpania limitu
przyjmowanych koni.

Zgłaszając się do sztafety należy podać nazwę drużyny

https://zawodykonne.com/zawody/zgloszenia
11. Wszystkie opłaty muszą zostać uregulowane przed startem.
12. Ilość boksów ograniczona; nowe stajnie – max. 20 boksów, stare stajnie max. 77 boksów, plus boksy
mobilne.
13. Wielkość boksów w stajniach starych: stajnia nr 1 – 3,5mx2,8m; stajnia nr 2 2,5mx3,15m; stajnia nr 3 –
2,65mx3,15m; stajnia nr 5 3,75mx2,8m; stajnia nr 6 i 7 3,10mx3,15m. Niektóre stajnie mogą być
wyłączone z użytkowania podczas zawodów.
14. Zgłaszając się na zawody, zgłaszający akceptuje warunki stajenne dla koni oraz fakt, iż o przydziale
boksów decyduje organizator.
15. Za niewykorzystane boksy opłata nie będzie zwracana.
16. Wjazd od ulicy Łokietka, vis a vis Ergo Arena.
17. Zgłaszając się na zawody zawodnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku – bez
ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy na wszystkich polach eksploatacji, w tym

m.in. w publikacjach na billboardach, plakatach, w reklamie prasowej, reklamie na środkach komunikacji,
na stronach internetowych itp.
18. Zgłaszając się na zawody zawodnik, luzak zobowiązuje się do noszenia bezpiecznego trzypunktowego
nakrycia głowy, każdorazowo dosiadając konia.
19. Noclegi:
• Pokoje Gościnne na terenie Hipodromu
• Hostel Stacja Plaża; -15% na hasło Hipodrom
• Partner „Plac Rybaków INN”; -15% na hasło Hipodrom
20.

Opłaty
Konkursy otwarte: wpisowe - 60 zł za dzień; startowe - zgodnie z klasą konkursu;
Boksy:
zawody 2 dniowe: nowe stajnie 250zł, stare stajnie 200zł
Zawody 3 dniowe: nowe stajnie 300zł, stare stajnie 250zł
Prąd do koniowozu:
60 zł/dzień. Płatne z góry przelewem.
Namiot:
30zł / zawody
Zmiany na listach:
20pln od konia.
Psy na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy, niestosowanie się do tego wymogu będzie
karane kwotą 500 zł.

21.

Zwroty opłat a wycofanie z zawodów
• Wycofanie do 72 h przed rozpoczęciem zawodów – zwrot opłaty za boks, wpisowego i startowego
• Wycofanie do 48 h przed rozpoczęciem zawodów – zwrot wpisowego i startowego
• Wycofanie mniej niż 48 h przed rozpoczęciem zawodów – opłaty nie zostają zwrócone

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zawodów oraz ich odwołania.
23. Za ewentualne kradzieże, wypadki, szkody i zdarzenia losowe powstałe w trakcie trwania zawodów lub
podczas transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
24. Konkursy zostaną rozegrane przy minimum 3 zgłoszonych koniach

25. W przypadku dużej ilości koni, w drugim przejeździe konia w klasie L 2fazowej
ogranicza się start tylko do 1 fazy.
26. Nagrody finansowe należy odebrać najpóźniej 21 dni po zakończeniu zawodów, w przeciwnym wypadku
zostaną one przeksięgowane na poczet organizacji kolejnych zawodów.
27. Koniowozy i auta z trailerami parkować mogą tylko na parkinkgu do tego wyznaczonym.

PROGRAM ZAWODÓW
SOBOTA

Nr Klasa

Artykuł

Startowe

1. Mini LL

238.1.1

Towarzyski Dokładności

10 zł

2. LL

238.1.1

Towarzyski Dokładności

10 zł

3. L

274.5.3

Dwufazowy

20 zł

4. P

274.5.3

Dwufazowy

30 zł

5. N

238.2.1

Zwykły

40 zł

6. C

238.2.1

Zwykły

50 zł

7. CC

238.2.1

Zwykły

50 zł

268

Towarzyski – Szatafeta Amatorów - przebierany

Około
13-14

LL

60zł /
sztafetę

NIEDZIELA

Nr Klasa

Artykuł

Startowe

8. Mini LL

238.1.1

Towarzyski – dokładności

10 zł

9. LL

274.5.3

Towarzyski – dwufazowy

10 zł

10. L

274.5.3

Zwykły

20 zł

11. P

274.5.3

Zwykły

30 zł

12. N

238.2.1

Zwykły

40 zł

13. C

274.5.3

Dwufazowy

50 zł

14. CC

274.5.3

Dwufazowy

50 zł

Nagrody:

klasa miniLL i LL – flo;
klasa L –> CC do podziału 100% ze startowego, flo, puchary

Przebierana Sztafeta Amatorów - Regulamin
Konkurs zostanie rozegrany jako towarzyski, mogą w nim wystartować zawodnicy posiadający
maksymalnie 3 licencję, badania lekarskie, ubezpieczenie i aktualne szczepienia swojego konia.
Klasyfikacja zespołów jest ustalana na podstawie sumy czasów wszystkich członków Sztafety.
Konkurs zostanie rozegrany około godziny 13-14, pomiędzy pozostałymi konkursami

Artykuł 268. KONKURSY SZTAFET
1.1. Sztafeta musi składać się z 3 zawodników; Istnieje możliwość udziału tylko dwóch koni, w
tym wypadku zawodnicy muszą się przesiąść w wyznaczonym ogródku.
1.2. Każdy z zawodników będzie miał do pokonania parkur o wysokości max. 80cm.
1.3. Wszyscy trzej zawodnicy wjeżdżają na parkur i oczekują bezpiecznie na swój start.
1.4. Pierwszy zawodnik uruchamia pomiar czasu, a zawodnik, który startuje jako trzeci zamyka
pomiar czasu.
1.5. Kolejny zawodnik może pokonać pierwszą przeszkodę, dopiero jak jego poprzednik skoczy
ostatnią, tj kiedy przednie nogi dotkną podłoża na lądowaniu.
1.6. Jeżeli podczas przejazdu ma miejsce nieposłuszeństwo połączone z koniecznością odbudowy
przeszkody, to czas przejazdu musi zostać powiększony o 6 sekund czasu korekty.
1.7. W przypadku eliminacji pierwszego zawodnika otrzyma on wynik w postaci czasu
najwolniejszego przejazdu w konkursie plus 12 sekund. Eliminacja drugiego członka sztafety
powoduje eliminację całego zespołu.
1.8. Upadek zawodnika lub konia powoduje eliminację Sztafety.

Za najlepsze przebranie drużyny nagrody dodatkowe.
Propozycje Zatwierdzone przez Pomorski ZJ
12.12.2016

